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Her er fem supersmarte Ford-løsninger!

Oppvarmet ratt og frontrute, dørkantbeskytter og det supersmarte Easyfuel-
systemet som gjør at det umulig å fylle feil drivstoff på bilen din. Her er fem
løsninger fra Ford som gjør hverdagen din enklere.

1. Oppvarmet ratt og frontrute

Hva er bedre enn å sette seg inn i en vinterkald bil og i løpet av kort tid ha et
varmt ratt å holde i? Ford har oppvarmet ratt på de aller fleste av sine
modeller. Med det smarte frontrutesystemet kan du ved hjelp av et enkelt
knappetrykk fjerne is og dugg fra frontruten, samt fjerne is fra vindusviskerne.
Hemmeligheten er ultratynne varmetråder i ruten som virker på sekunder,
selv om det er iskaldt ute.

https://www.ford.no/kjoepe/utforsk/teknologi/smarte-loesninger/quickclear-oppvarmet-frontrute


Se hele det brede utvalget av personbiler, flerbruksbiler og SUVer fra Ford
her

2. Innebygd modem

Med FordPass Connect, en innebygd modemteknologi, får du muligheten til å
styre en rekke av bilens funksjoner fra en app på mobiltelefonen. Du kan for
eksempel låse opp og igjen bilen, fjernstarte den, sjekke kjøretøystatus som
drivstoff- og oljenivå, samt lokalisere bilen.

Hele 10 enheter kan også kobles på internett fra bilens eget WiFi-hotspot
samtidig. Du får også «live» trafikkoppdateringer i navigasjonssystemet og
hjelp til å finne raskeste alternative rute til ankomststedet dersom det
oppstår kø eller ulykke foran deg.

Har du infotainmentsystemet Ford SYNC 3 i bilen din fra før kan du nå også
laste ned appen FordPass fra Google Play og Appstore. Her finner du en rekke
funksjoner som gjør bilhverdagen din litt lettere.

Les også: Slik kjører du lovlig og bra med tilhenger
3. Ford EasyFuel – aldri mer feilfylling

Å fylle feil drivstoff på bilen er langt vanligere enn mange tror. Hvert år skjer
det hele 15 000 feilfyllinger i Norge. Ifølge forsikringsselskapene skjer dette
vanligvis når det er to biler i familien - en bensin- og en dieselbil. En

https://www.ford.no/
https://www.ford.no/
https://www.ford.no/eiere/tjenester/fordpass
https://www.ford.no/kjoepe/utforsk/teknologi/connectivity/fordpass-connectivity?searchid=ppc:NO-Generic-DSA:Generic+DSA::b:c:g:GOOGLE&gclid=CjwKCAiA99vhBRBnEiwAwpk-uKO3IC-CBTXYe379KokdhcA2Zqn7nY0kMXGHv6nyMGcki28RhysPphoCiVwQAvD_BwE#overlay/content/overlays/fordpass-download/fordpass-download
https://merford.no/slik-kjorer-du-lovlig-og-bra-med-tilhenger/


feilfylling kan forårsake skader for så mye som 100 000 kroner. Med Fords
EasyFuel-system er det umulig å fylle feil. Feil munnstykke på pumpen vil rett
og slett ikke passe. Systemet er også uten lokk slik at du slipper skitne
drivstofflokk og dermed skitne hender

.

4. Dørkantbeskytter

Det er fort gjort å smelle døren inni ting - eller enda verre andre biler - på
trange parkeringsplasser. Åpner du døren på nye Ford Focus kommer det ut
en beskyttelsesklaff som beskytter både bilen din og de som står ved siden av
mot irriterende bulker og riper. Den nye Focusen har også en rekke andre
smarte løsninger.

Ford-fan: Bjørn har kjøpt 640 biler de siste 10 årene
5. Aktiv støykontroll

På flere av Fords Vignale-modeller kan du få aktiv støydemping i kupeen.
Systemet fungerer på samme måte som hodetelefoner som fjerner støy.
Mikrofoner i kupeen fanger opp uønskede lyder fra motor, vind, drivverk og
vei. Systemet lager så lydbølger som stenger de uønskede lydene ute.
Resultatet er en kjøretur uten irriterende bakgrunnsstøy.

PS! Ford har også et supersmart system på flere av sine personbiler hvor
bakluken åpner seg automatisk hvis du beveger foten under den bakre
støtfangeren, mulighet for massasje i setene og Ford MyKey – en
programmerbar nøkkel som gjør at du kan angi maks hastighet for bilen eller
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hvor høyt stereoanlegget skal spille. MyKey kan være en smart løsning om du
skal låne bort bilen til en venn eller et familiemedlem som nylig har fått
førerkort.

Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

https://www.ford.no/kjoepe/utforsk/teknologi/smarte-loesninger/mykey
https://www.youtube.com/watch?v=Eg8SVRpgV4M


Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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